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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
HISTORIEK – VERSIES VAN HET DOCUMENT

Versie

Datum

Auteur

0.2

27/10/2008

F. De Rechter

0.3

26/04/2012

F. De Rechter

0.4

14/06/2012

F. De Rechter

Commentaar
Verwijzing naar de nieuwe website “Enig
Document”.
Aanpassingen :
- schermen TARWEB
- verwijzing naar de tabel “accijnscodes (BE)
“Enig document” i.p.v. naar de accijnzen
onder “TARWEB”
- n.a.v. het insturen van de aangifte AC4 via
de AC4 PROCEDURE.
Toegevoegd :
- toelichtingen op de maatregel “Bijdrage op
energie” en “Controleretributie”
Aanpassing :
- maatregel “BTW”.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
ALGEMEEN
Hierna de toelichtingen m.b.t. het invullen van het “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”,
-

enerzijds, overeenkomstig de toelichtingen op het “Enig Document”, in het component
van de Aangifte onder AANGIFTE SAD PROCEDURE

-

anderzijds, overeenkomstig de toelichtingen “Aangifte ten verbruik inzake accijnzen”
met name, van de aangifte AC4 onder AANGIFTE AC4 PROCEDURE.

AANGIFTE SAD PROCEDURE


In web PLDA in te vullen in vak 33.5 “Aanvullende nationale code” in tabblad
GOEDEREN op artikelniveau :



In Edifact in te vullen in :
1ste aanvullende nationale code :
2de aanvullende nationale code :
3de aanvullende nationale code :



SG30/CST/7361 part 4
SG30/CST/7361 part 5
SG30/CST/7361 part 5

In XML in te vullen in :
1ste aanvullende nationale code :
2de aanvullende nationale code :
3de aanvullende nationale code :

GoodsItem.nationalAdditionalCommodity1
GoodsItem.nationalAdditionalCommodity2
GoodsItem.nationalAdditionalCommodity3

AANGIFTE AC4 PROCEDURE


In Web PLDA in te vullen in vak 33.5 “Aanvullende nationale code” in tabblad
GOEDEREN op artikelniveau :



In XML in te vullen in :
1ste aanvullende nationale code : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity1
SadAC4PrintItem.nationalAdditionalCommodity1

2de aanvullende nationale code : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity2

SadAC4PrintItem.nationalAdditionalCommodity2

3de aanvullende nationale code : GoodsItem.nationalAdditionalCommodity3
SadAC4PrintItem.nationalAdditionalCommodity3

NL_VAK 33.5 – AANVULLENDE NATIONALE CODE (SAD)(AC4) v.0.4

Pagina 3 van 19

VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
PLDA <-> TARWEB
De aanvullende nationale codes, overeenkomstig het Tarief van Invoerrechten “TARWEB”
zijn geïntegreerd in PLDA.
TARWEB is beschikbaar via : http://tarweb.minfin.fgov.be


Klikken op BLEU GEBRUIKSTARIEF

Om deze aanvullende nationale codes te raadplegen :




Klikken op MAATREGELEN
In de linkerkolom de goederencode insturen (10 cijfers) en “Import” aanvinken of de
goederencode insturen (8 cijfers) en “Export” aanvinken.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
De aanvullende nationale codes staan :


In de 4de kolom onder “Andere informatie”. Men kan deze raadplegen door erop te
klikken. Het type maatregel staat onder de 2de kolom. Voetnoten over deze maatregel
staan onder de 3de kolom.
Voorbeeld : Code “1199” onder de maatregel DPIB.

Opmerking !!!

De aanvullende nationale codes inzake accijnsproducten kan men
raadplegen via :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm ->
downloads zip-file -> Cijfer 6.7 Bijvoegsel 7 (codes accijnzen BE).

Voorbeeld : Code “Q517” van de tariefpost 2711
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
De aanvullende nationale codes zijn voor :
Invoer
 Accijns (BAO) / Bijzondere accijns (BAS) / Bijdrage op energie (BCE) /
Controleretributie (BRC)
– Energieproducten en elektriciteit met betaling -> aanvullende nationale
code beginnende met de letter Q
– Energieproducten en elektriciteit met vrijstelling -> aanvullende nationale
code beginnende met de letter R
– Alcohol en alcolholhoudende dranken met betaling -> aanvullende
nationale code beginnende met de letter S
– Alcohol en alcoholhoudende dranken met vrijstelling -> aanvullende
nationale code beginnende met de letter T
– Alcoholvrije dranken en koffie met betaling -> aanvullende nationale code
beginnende met de letter U
– Alcoholvrije dranken en koffie met vrijstelling -> aanvullende nationale
code beginnende met de letter V
– Tabaksfabrikaten met betaling (België) -> aanvullende nationale code
beginnende met de letter W
– Tabaksfabrikaten met vrijstelling (België) -> aanvullende nationale code
beginnende met de letter X
 Andere nationale maatregelen :
–
–
–

Milieuheffing (BCEMH / BMH)
Verpakkingsheffing (BVHCE / BVH)
Milieutaks (BMTET / BMT)
– Vergunning bijzondere bestemming (schepen/boor- en werkeilanden) ->
aanvullende nationale code beginnende met het cijfer 1 (DPIB)
– Schorsing douanerechten op bepaalde militaire uitrusting -> nationale
aanvullende code beginnende met het cijfer 1 (MILSI)
– BTW – Belasting op de toegevoegde waarde -> nationale aanvullende code
beginnende met het cijfer 1 (TVA)

Uitvoer
 Nationale maatregelen -> aanvullende nationale code beginnende met het cijfer 1

– SPX

: Uitvoervergunning (voorafgaand toezicht)
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
INSTUREN
In totaal kunnen er, in de aangifte PLDA, 3 aanvullende nationale codes worden ingestuurd.
Indien één aanvullende nationale code vereist is, de eerste code insturen in het eerste vak
33.5.
Indien een tweede aanvullende nationale code vereist is, de tweede code insturen in het vak
33.5 (2).
Indien een derde aanvullende nationale code vereist is, de derde code insturen in het derde
vak 33.5 (3).
Hieronder een aantal voorbeelden ter illustratie.
Voor de berekening van de accijns, de bijzondere accijns, de controleretributie, de bijdrage op
energie, de milieutaks en de milieu- en verpakkingsheffing, dient men, naast deze aanvullende
nationale codes uiteraard ook nog de berekeningscode(s) en de overeenkomstige
berekeningseenheid in te sturen. Cfr Handleiding “VAKKEN 52 (AC4 PROCEDURE) EN
53 (SAD PROCEDURE) Bijkomende berekeningseenheden”.
Voor de respectievelijke rechtcodes in PLDA cfr site PLDA :
http://plda.fgov.be/nl/documentatie onder Omzetting codes SADBEL – PLDA.

Opmerking !!! Als de aanvullende nationale code begint met een letter, deze letter steeds
in hoofletters insturen. Vb U403 en niet u403.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
INVOER
ACCIJNS / BIJZONDERE ACCIJNS / VERPAKKINGSHEFFING /
BIJDRAGE OP ENERGIE / CONTROLERETRIBUTIE
De aanvullende nationale codes inzake accijnsproducten kan men raadplegen via :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm -> downloads zip-file -> Cijfer
6.7 Bijvoegsel 7 (codes accijnzen BE).

Accijns
Aangifte SAD procedure – Aangifte AC4 procedure
Het betreft tariefposten, die overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan
accijns.
Voorbeeld :


Gebrande koffie onder de tariefpost 0901 met code U201 :

Voor deze goederen dient de code “U201” (betaling) of een “vrijstellingscode” te worden
ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”; zo niet wordt de aangifte niet
gevalideerd door PLDA.

PLDA berekent 0,2479€/kg netto (Rechtcode accijns : 100).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”
is, in dit geval, de maatregel van toepassing wanneer :
- de code “KGM5” (kilogram netto) en de overeenkomstige hoeveelheid in “Vak 52/Vak 53
Bijkomende berekeningseenheden” wordt ingestuurd. Cfr Handleiding “VAKKEN 52 (AC4
PROCEDURE) en 53 (SAD PROCEDURE) Bijkomende berekeningseenheden”.

Opmerking !!!

De aanvullende nationale codes voor de vrijstelling van alcoholvrije
dranken en koffie beginnen met de letter V.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
Accijns – Bijzondere accijns
Aangifte SAD procedure – Aangifte AC4 procedure
Het betreft tariefposten, die overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan
accijns en aan bijzondere accijns.
Voorbeeld :


Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een effectief alcoholvolumegehalte van 80% vol of
meer onder de tariefpost 2207 met de code S400 :

Voor deze goederen dient de code “S400” (betaling) of een “vrijstellingscode” te worden
ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”; zo niet wordt de aangifte niet
gevalideerd door PLDA.

PLDA berekent
 223,1042 €/hectoliter absolute alcohol aan 20°c (Rechtcode accijns : 100)
 1529,1312 €/hectoliter absolute alcohol aan 20°c (Rechtcode bijzondere accijns : 200)
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”
is, in dit geval, de maatregel van toepassing wanneer :
- de code “101” (HL pure alcohol aan 20°C) en de overeenkomstige hoeveelheid in “Vak
52/Vak 53 Bijkomende berekeningseenheden” wordt ingestuurd. Cfr Handleiding
“VAKKEN 52 (AC4 PROCEDURE) en 53 (SAD PROCEDURE) Bijkomende
berekeningseenheden”.

Opmerking !!!

De aanvullende nationale codes voor de vrijstelling van alcohol- en
alcoholhoudende dranken beginnen met de letter T.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
Accijns – Bijzondere accijns – Verpakkingsheffing (op
drankverpakkingen)
Aangifte SAD procedure – Aangifte AC4 procedure
Het betreft tariefposten, die overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan
accijns, bijzondere accijns en verpakkingsheffing op drankverpakkingen.
Voorbeeld :


Bier in herbruikbare verpakking onder de tariefpost 2203 met de code S001 :

Voor deze goederen dient de code “S001” (betaling) of een “vrijstellingscode” te worden
ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”; zo niet wordt de aangifte niet
gevalideerd door PLDA.

PLDA berekent :
 0,7933 €/Hectoliter Graad Plato (Rechtcode accijns : 100)
 0,9172 €/Hectoliter Graad Plato (Rechtcode bijzondere accijns : 200)
 1,4100 €/Hectoliter (Rechtcode verpakkingsheffing : 500).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”
is, in dit geval, de maatregel van toepassing wanneer :
- de codes “HLT1”(Hectoliter Graad Plato) en “HLT” (Hectoliter) en hun overeenkomstige
hoeveelheden in “Vak 52/Vak 53 Bijkomende berekeningseenheden” worden ingestuurd.
Cfr Handleiding “VAKKEN 52 (AC4 PROCEDURE) en 53 (SAD PROCEDURE)
Bijkomende berekeningseenheden”.

Opmerking !!!

De aanvullende nationale codes voor de vrijstelling van alcohol- en
alcoholhoudende dranken beginnen met de letter T.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
Bijdrage op energie
Aangifte SAD procedure – Aangifte AC4 procedure
Het betreft tariefposten, die overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan een
bijdrage op energie.
Voorbeeld :


Vloeibaar petroleumgas onder de tariefpost 2711 met de code Q428 :

Voor deze goederen dient de code “Q428” (betaling) of een “vrijstellingscode” te worden
ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”; zo niet wordt de aangifte niet
gevalideerd door PLDA.

PLDA berekent :
 17,3525€/1000 kg (Rechtcode bijdrage op energie : 300).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”
is, in dit geval, de maatregel van toepassing wanneer :
- de code “KGMC” (1000 kg) en de overeenkomstige hoeveelheid in “Vak 52/Vak 53
Bijkomende berekeningseenheden” wordt ingestuurd. Cfr Handleiding “VAKKEN 52 (AC4
PROCEDURE) en 53 (SAD PROCEDURE) Bijkomende berekeningseenheden”.

Opmerking !!!

De aanvullende nationale codes voor de vrijstelling van
energieproducten met de letter R.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
Bijdrage op energie – Controleretributie
Aangifte SAD procedure – Aangifte AC4 procedure
Het betreft tariefposten, die overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan een
bijdrage op energie en aan een controleretributie.
Voorbeeld :


Bepaalde energieproducten onder de tariefpost 2905 met de code Q790 :

Voor deze goederen dient de code “Q790” (betaling) of een “vrijstellingscode” te worden
ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”; zo niet wordt de aangifte niet
gevalideerd door PLDA.

PLDA berekent :
 7,1022€/1000 liter bij 15°C (Rechtcode bijdrage op energie : 300)
 10€/1000 liter bij 15°C (Rechtcode controleretributie : 400).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”
is, in dit geval, de maatregel van toepassing wanneer :
- de code “102”(1000 liter bij 15°C) en de overeenkomstige hoeveelheid in “Vak 52/Vak 53
Bijkomende berekeningseenheden” worden ingestuurd. Cfr Handleiding “VAKKEN 52 (AC4
PROCEDURE) en 53 (SAD PROCEDURE) Bijkomende berekeningseenheden”.

Opmerking !!!

De aanvullende nationale codes voor de vrijstelling van
energieproducten met de letter R.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
BCEMH – Milieuheffing
Aangifte SAD procedure – Aangifte AC4 procedure
Het betreft tariefposten die, overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan een
milieuheffing.
Het betreft o.a. de tariefposten m.b.t. :





Wegwerptassen en -zakken van kunststof bestemd voor het vervoer van goederen gekocht
in de kleinhandel (aanvullende nationale code U401)
Wegwerpeetgerei van kunststof (aanvullende nationale code U402)
Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, zelfs zelfklevend, van
kunststof, ook indien op rollen, voor huishoudelijk gebruik (aanvullende nationale code
U403)
Bladaluminium, ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof
of op dergelijke dragers, ook indien op rollen, voor huishoudelijk gebruik (aanvullende
nationale code U404)

De rechtcode voor milieuheffing : 650.
De aanvullende nationale codes inzake milieuheffing kan men raadplegen via :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm -> downloads zip-file -> Cijfer
6.7 Bijvoegsel 7 (codes accijnzen BE).
Voorbeeld :


Plastiekfolie op rollen onder de tariefpost 3919 met de code U403.

Voor deze goederen dient de code “U403” te worden ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende
nationale code”.

PLDA berekent 2,7 €/kg (Rechtcode milieuheffing : 650).
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
BMTET – Milieutaks
Aangifte SAD procedure
Het betreft tariefposten die, overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan
milieutaksen.
Opmerking !!!

Deze toelichting is niet toepasselijk op een aangifte AC4 met
milieutaksen. Deze aangifte wordt nog steeds op papier ingediend.

Het betreft de tariefposten m.b.t.






Wegwerpfototoestellen (aanvullende nationale code U315)
Batterijen (aanvullende nationale code U301)
Verpakkingen bevattende oplosmiddelen (aanvullende nationale code U303)
Verpakkingen bevattende lijmen (aanvullende nationale code U310)
Verpakkingen bevattende inkten (aanvullende nationale code U302).

De rechtcode voor milieutaks : 600.
De aanvullende nationale codes inzake milieutaks kan men raadplegen via :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm -> downloads zip-file -> Cijfer
6.7 Bijvoegsel 7 (codes accijnzen BE).
Voorbeeld :


Wegwerpfototoestellen onder de tariefpost 9006 met de code U315.

Voor deze goederen dient de code “U315” te worden ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende
nationale code”.

PLDA berekent 7,44 €/toestel (Rechtcode milieutaks : 600).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”
is, in dit geval, de maatregel van toepassing wanneer :
- de code “150” (per toestel) en de overeenkomstige hoeveelheid in “Vak 53 Bijkomende
berekeningseenheden” worden ingestuurd. Cfr Handleiding “VAK 53 Bijkomende
berekeningseenheden”.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
DPIB – Vergunning bijzondere bestemming (schepen/boor- en
werkeilanden)
Aangifte SAD procedure
Het betreft tariefposten die, overeenkomstig het Tarief, bij invoer, onderworpen zijn aan een
vergunning inzake bijzondere bestemming (schepen/boor- en werkeilanden).
Voorbeeld :


De goederencode 7013911000 (10 karakters) insturen en “Import” aanvinken.

Voor deze tariefpost is o.a., de maatregel DPIB van toepassing, voor alle landen (TOUT).
In de 4de kolom “Andere informatie”, wordt, voor deze maatregel melding gemaakt van de
aanvullende nationale code “1199”.

Voor deze goederen dient de code “1199” te worden ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende
nationale code”, zo niet wordt de aangifte niet gevalideerd door PLDA.

Bij de aanvullende codes “1199”, wordt in de 4de kolom bovendien melding gemaakt van de
voorwaarden gekoppeld aan de maatregel DPIB (via C-ikoon).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 – Aanvullende nationale
code” is, in dit geval, de maatregel slechts van toepassing wanneer :
-

de documentcode “N990” (Vergunning bijzondere bestemming) in “Vak 44 Bijgevoegde
Documenten” wordt ingestuurd. Cfr Handleiding “VAK 44 Documenten –
Controlemaatregelen Tarief bij invoer”.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
MILSI – Schorsing douanerechten op bepaalde militaire uitrusting
Aangifte SAD procedure
Het betreft tariefposten die, overeenkomstig het Tarief (bepaalde militaire uitrusting), bij
invoer, onderworpen zijn aan schorsing van douanerechten.
Voorbeeld :


De goederencode 7013911000 (10 karakters) insturen en “Import” aanvinken.

Voor deze tariefpost is o.a. van toepassing, de maatregel MILSI voor alle landen (TOUT).
In de 4de kolom “Andere informatie”, wordt, voor deze maatregel, melding gemaakt van de
aanvullende nationale code “1190”.

Voor deze goederen dient de code “1190” te worden ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende
nationale code”, zo niet wordt de aangifte niet gevalideerd door PLDA.

Bij de aanvullende codes “1190”, wordt in de 4de kolom bovendien melding gemaakt van de
voorwaarden gekoppeld aan de maatregel MILSI (via C-ikoon).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 – Aanvullende nationale
code” is, in dit geval, de maatregel slechts van toepassing wanneer :
-

de documentcode “C645” (Certificaat voor militaire uitrusting) in “Vak 44 Bijgevoegde
Documenten” wordt ingestuurd. Cfr Handleiding “VAK 44 Documenten –
Controlemaatregelen Tarief bij invoer”.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
TVA (BTW) - Belasting op de toegevoegde waarde
Aangifte SAD procedure
Het betreft tariefposten die, overeenkomstig het Tarief, bij invoer, kunnen genieten van een
verlaging van BTW.
Hiervoor zijn de volgende aanvullende nationale codes voorzien :
1000  verlaging van 21% naar 6%
1002  verlaging van 21% naar 0%
1007  verlaging van 6% naar 0%
1009  verlaging van 21% naar 1%
1012  verlaging van 6% naar 1%
1013  verlaging van 21% naar 12%
De rechtcode voor BTW : B00.
Voorbeeld :


De goederencode 6103410000 (10 karakters) insturen en “Import” aanvinken.

Voor deze tariefpost is o.a., de maatregel TVA (BTW) van toepassing, voor de landengroep
ADL.
In de 4de kolom “Andere informatie”, wordt, voor deze maatregel, melding gemaakt van de
aanvullende nationale code “1000”.

Voor deze goederen kan de code “1000” (verlaging van 21% naar 6%) worden ingestuurd in
“Vak 33.5 Aanvullende nationale code” om te kunnen genieten van de BTW aan 6% zo niet
wordt de aangifte gevalideerd door PLDA met berekening, in dit geval, aan 21% BTW
(Rechtcode B00).
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
Aangifte AC4 procedure
Het betreft de tariefposten voor aangiften AC4 met betaling van de BTW.
Hiervoor zijn de volgende aanvullende nationale codes voorzien :
1026  21%
1025  0%
1024  6%
1023  12%
De rechtcode voor BTW : B00.
Het toepasselijk BTW-tarief kan men raadplegen via :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm -> downloads zip-file -> Cijfer
6.7 Bijvoegsel 7 (codes accijnzen BE) – kolom “% BTW vak 47”.
Voorbeeld :
 Bier in herbruikbare verpakking onder de tariefpost 2203 met de code S001.

Voor deze tariefpost is het 21% BTW van toepassing (kolom : % BTW – vak 47).
Voor deze goederen dient de code “1026” te worden ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende
nationale code”, zo niet wordt de aangifte niet gevalideerd door PLDA.

PLDA berekent 21% BTW (Rechtcode BTW : B00).
Behoudens het insturen van deze aanvullende code in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”
is, in dit geval, de maatregel van toepassing wanneer :
- de codes “HLT1”(Hectoliter Graad Plato) en “HLT” (Hectoliter) en hun overeenkomstige
hoeveelheden in “Vak 52 Bijkomende berekeningseenheden” worden ingestuurd. Cfr
Handleiding “VAKKEN 52 (AC4 PROCEDURE) en 53 (SAD PROCEDURE) Bijkomende
berekeningseenheden”.
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VAK 33.5 - AANVULLLENDE NATIONALE CODE
(SAD PROCEDURE – AC4 PROCEDURE)
UITVOER
SPX – Uitvoervergunning (voorafgaand toezicht)
Aangifte SAD procedure
Het betreft tariefposten die, overeenkomstig het Tarief, bij uitvoer, onderworpen zijn aan een
uitvoervergunning (voorafgaand toezicht).

Voorbeeld :


De goederencode 44201011 (8 karakters) en “Export” aanvinken.

Voor deze tariefpost is o.a., de maatregel SPX van toepassing, voor ALLTC
(accijnsproducten).
In de 4de kolom “Andere informatie”, wordt, voor deze maatregel, melding gemaakt van de
aanvullende nationale codes “4056” en “4099”.

Voor deze goederen dient de code “4056”(Tussen 50 en 100 jaar oud) of “4099” (Andere) te
worden ingestuurd in “Vak 33.5 Aanvullende nationale code”, zo niet wordt de aangifte niet
gevalideerd door PLDA.
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